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oğanın ve doğal kaynak-

ların kullanımı gelecek 

nesillere aktarımı özetle 

sürdürülebilirlik kavramı her geçen 

gün öne kazanmaktadır.  Bilinç-

lenmenin artmasıyla sürdürülebilir 

mimari, planlama ve tasarım aşa-

malarından başlamak üzere, ya-

pım-üretim, uygulama, kullanım ve 

yıkım aşamalarının tamamını kap-

sayacak şekilde uzun vadeli ve çok 

yönlü olarak değerlendirilmeler ve 

çözümler üretilmeye başlanmıştır.

Her bina yapım sürecinde doğaya 

belli miktarda zarar vermektedir. 

Mevcut binayı yıkıp yenisini yap-

mak yerine, binanın performansını 

artıracak, hem çevresel ve eko-

nomik fayda sağlamak hem de 

mimari kimliği korumak açısından 

sürdürülebilir bir yaklaşım olarak 

değişim veya yenilenme çözümleri 

üretilmelidir.  Cephede yapılacak 

kısmi veya kapsamlı yenilemeler, 

binanın her türlü performansına 

doğrudan yansıyacaktır. Ancak, 

bina performansının korunması ve 

artırılmasını sağlamada yenileme 

eyleminin gerçekleştirilmesi kadar 

yenileme kararının verilmesi ve 

doğru yenileme stratejilerinin be-

lirlenmesi de etkilidir. Ekim ayı içer-

sin de yapılan Zak World of Faça-

des konferansında UNStudio’nun 

Güney Kore’nin Seul kentindeki 

Hanwha Genel Merkez binasının 

cephesinin yenilenmesi ve tadilatı, 

aktaran bir sunum izledim. Bu su-

numda, mevcut bir bina cephesini 

yenilemeye karar verme sürecin-

de ve sonrasında kullanılabilecek, 
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cephenin mevcut durumunun de-

ğerlendirilmesi ve bu değerlendir-

me sonrasında yenilenme gerekli 

görülen cephenin hangi süreçte 

yenilenmesinin uygun olacağının 

tespit edilmesine yönelik aşamaları 

aktarmaktaydı.

Mevcut yapıların kaynak olarak 

yeniden kullanıma kazandırılması-

nın, enerji kazanımı, yapım süresin-

de zaman kazanımı, ilave yerleşim 

yeri ihtiyacının azalması, koruma 

bilincinin gelişmesi ve tasarım gir-

disi olarak karşımıza çıkan yararla-

rının yanı sıra ekonomik yararları da 

dile getirildi. Aslında binaların aynı 

zamanda malzemelere gizlenmiş 

olan yatırımlar olduğunu bu sunum 

öncesine kadar düşünmemiştim. 

Yeniden yapmak eskiyi adam et-

mekten daha kolaydır deriz ama 

yıkımın, mali açıdan bir sermaye 

kaybı sayıla bilirliğini hiç konuş-

mayız. Cepheler ve diğer yapı alt 

sistemleri teknik ömrünü yaklaşık 

olarak 25-30 senede tamamlarken, 

taşıyıcı strüktürlerin ömrü bir asrı bu-

labilmektedir. Bu bakımdan, teknik 

ömrünü tamamlamış veya çeşitli 

nedenlerle fonksiyonel gereksinim-

lerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını tam 

olarak karşılayamayan bina cep-

helerinin yenilenmesi, binanın kulla-

nım ömrünü artırarak, ekonomik ve 

sürdürülebilir yarar sağlamak adına 

uygun bir yöntem olacaktır. Sanırım 

inşaat sektöründe 25 yıllık ömrünü 

tamamlayan çok fazlası ile yatırım 

bu değişim için yavaş yavaş yerini 

alacaktır.

Durgun olana ve artık nereye ne 

yapsak yerine, yenilemeye teşvik 

edici politikaların geliştirilmesi, cep-

henin performansının korunması, 

artırılması üzerine sistemlerin tasar-

lanması ortaya konacak. Hanwha 

Genel Merkez binasına yapılan ve 

tamamlanan bu çalışma 2013 yılın-

da başlamış 2019 yılında tamam-

lanmış durumda. İçeride çalışanla-

rın iş güçleri kesilmeden 40 aylık bir 

saha montaj sürecinde tamamlan-

mış.

Yenileme eyleminin gerçekleştiril-

mesi kadar yenilemeye karar ver-

me süreci ve süreci kolaylaştıracak 

yöntemlerin geliştirilmesi ve doğru 

yenileme stratejilerinin belirlenmesi 

de 20 aylık bir süreci kapsamış.

Yıkım veya yenilemeye karar ver-

mede en çok etkili olan sebepler 

sürdürülebilirlik ve maliyettir. Bina-

daki eksiklikler (strüktürel eksiklikler, 

teknik alt yapı, fiziksel performans 

vb.) giderilebilir düzeyde olduğu 

takdirde, yapılacak bakım çalışma-

ları ve yenilemeler, kullanıcı ihtiyaç-

larını karşılamak, binaların fiziksel 

performansını ve hizmet ömürlerini 

artırmak için sürdürülebilir ve eko-

nomik çözümler sunacaktır. Yenile-

menin, birincil strüktürün korunarak 

malzemeden tasarruf edilmesi, 

mimari kimliğin korunması, yapının 

gizli kalmış değerinin daha yüksek 

hızda ortaya çıkması ve enerjinin 

daha verimli kullanımı gibi faydaları 

da beraberinde getirecektir.

Mevcut bina stokunun yenilenerek 

yeniden kullanıma kazandırılması, 

enerji tüketiminin ve binaların ya-

şam döngüsü maliyetinin azaltıl-

ması, koruma bilincinin gelişmesi, 

kaynakların etkin kullanımı, ilave 

yerleşim yeri ihtiyacının azalması ile 

doğal dokunun korunması ve bina-

ların yaşam döngüsü maliyetinin 

düşmesi gibi faydaları bakımından 

CEPHELERDE YENİLENME gelecek 

zamanın yeni iş kolu olacağı düşün-

cesindeyim. Cephe sistemlerinde 

ilerlemenin tasarımın gelişme hızına 

ivme katarak yeni sistemlerin üretil-

mesine sebebiyet verecektir. Uzun 

soluklu ama ömürlü olan tüm yapı 

elemanları gibi cephelerinde deği-

şim zamanı olduğunu kabul etmek 

bu konuda üretici firmaların yatırım-

larını geliştirmesini tavsiye ederim. 


